
                          
 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

 

 
       Vijeće Mjesnog odbora Rešetari   

 
 
KLASA:021-05/18-03/07 
URBROJ:2170-05-09/7-18-11 
Kastav,  23. srpnja 2018. 
 

ZAPISNIK 

 

sa 5. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Rešetari 

održane dana 20. lipnja 2018. godine s početkom u 19,00 sati 

u prostorijama MO Rešetari, Štivar 13, Kastav 

 

Prisutni:  

Anže Butinar 

Đevalin Nikolaj 

Borna Buzarinov 

Ivan Andrijević 

 

Opravdano odsutni: 

Ivica Peranić 

 

Usvajanje dnevnog reda: 

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Rešetari 

2. Odrađene aktivnosti u proteklom razdoblju 

3. Nadolazeće aktivnosti VMO Rešetari  

4. Uvid u novoprikupljene prijedloge građana MO Rešetari  

5. Poslani zahtjevi prema nadležnim službama 

6. Razno 

 

Na sjednici sudjeluje tri od pet članova Vijeća, te je sjednica pravovaljana i 

dnevni red je jednoglasno usvojen.  

 

 

 
  G R A D   K A S T A V 
 



Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice VMO Rešetari   

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 4. sjednice Vijeća MO Rešetari. 

 

Zaključak: 

Vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa 4. sjednice Vijeća MO Rešetari održane 

23. svibnja 2018. godine.  

 

Sjednici se priključio član Vijeća Mjesnog odbora gospodin Ivan Andrijević. 

 

Ad. 1. Odrađene aktivnosti u proteklom razdoblju 

Predsjednik Vijeća obavijestio je članove da je 27.05. povodom dana Mjesnog odbora 

održan turnir u Briškuli i Trešeti. Nakon toga 30.05. održan je sastanak sa 

predstavnicima stanara zgrada Rešetari 58 do 62. Na sastanku se najviše razgovaralo 

o parku koji se nalazi ispod navedenih zgrada. Osim toga razgovaralo se o održavanju 

zelenih površine (košenje, obrezivanje, i sl.), o uređenju malog parka za djecu i o 

prometnoj signalizaciji, parkiranju, kretanju automobila i sigurnosti. Sastanku se 

odazvao predsjednik gradskog Vijeća, a gradonačelnik i zamjenici su se ispričali. 

Nakon sastanka dobili smo informaciju da je u navedenom parku prema prostornom 

planu planirana izgradnja vodospreme. Vijećnik Borna Buzarinov rekao je da je 

razgovarao sa Cvetkom Šćepanović i dobio informaciju da ćemo biti pozvani na javnu 

raspravu. Predsjednik Vijeća obavijestio je da je Grad Kastav u suradnji s Mjesnim 

odborima 03.06. u 18 sati organizirao Sportsko obiteljsko popodne – štafetne igre. Na 

području MO Rešetari događaj se trebao održati na igralištu u ulicu Pilepčić, ali je zbog 

loših vremenskih prilika otkazan. Osim navedenog u proteklom razdoblju uređena je 

autobusna stanica u ulici 111. brigade i u Tuhtanima je postavljena nova kanta za 

otpad. 

 

Zaključak:  

Vijeće je dobivene informacije primilo na znanje.  

  

Ad. 2. Nadolazeće aktivnosti VMO Rešetari 

Predsjednik Vijeća obavijestio je vijeće da je prikupio dvije ponude za obrezivanje 

stabala u parku ispod adresa Rešetari 58 do 62. Nakon kraće rasprave vijeće se složilo 

da su ponude previsoke i da bi grad trebao to odraditi. Isto tako vijeće je raspravljalo i 

dogovorilo termin akcije farbanja uličnih klupa bojom Sandolin.  

 

Zaključak: 

Vijeće se složilo da su ponude za obrezivanje stabala previsoke i da bi grad 

trebao to odraditi. Dogovoreno je da će se akcija farbanja uličnih klupa održati 

08.07.2018. godine.  

 

 

 



Ad. 3. Uvid u novoprikupljene prijedloge građana MO Rešetari 

Predsjednik Vijeća i članovi Đevalin Nikolaj, Ivan Andrić i Borna Buzarinov iznijeli su 

sljedeće novoprikupljene prijedloge građana:  

‒ fali poklopac na kanti za otpadke u ulici Pilepčić (Butinar); 

‒ uređivanje živice u dječijem parkiću u ulici Miserkino i ispod adrese Miserkino 

16 (Butinar); 

‒ na igralištu u ulici Pilepčić da se betonira dio gdje je šljunak (Buzarinov); 

‒ da se postavi umjetna trava i slavina za vodu na igralištima u ulici Pilepčić i 

Miserkino (Buzarinov); 

‒ uređivanje zelene površine na adresi Štivar 11,13,15,17 (Buzarinov); 

‒ košenje i održavanje na adresi Rešetari 8, 9, 10, 11 (Buzarinov); 

‒ zbog neugodnih mirisa premjestit kante za komunalni otpad ispred adrese 

Rešetari 3 (Buzarinov); 

‒ Frlani čišćenje ceste od pjeska (Nikolaj); 

‒ u Frlanima problematična obitelj (Nikolaj);  

‒ zakrpat udarne rupe u Tuhtanima 25 i ispred kanta za otpad na glavnoj 

prometnici (Andrić);  

‒ nasipanje šumskog puta između Tijanova i Gorica (građanin);  

 

Zaključak:  

Vijeće MO proslijediti će zamolbe građana prema nadležnim službama Grada 

Kastva. 

  

Ad. 4. Poslani zahtjevi prema nadležnim službama 

Predsjednik Vijeća obavijestio je ostale članove da je prema nadležnim službama 

Grada Kastva uputio slijedeće zahtjeve  

‒ Zahtjev za vraćanje prometnih znakova u prvobitno stanje; 

‒ Zahtjev za postavljanjem prometnog zrcala i znaka stop; 

‒ Zahtjev za postavljanjem nove bočne stranice na autobusnu nadstrešnicu; 

‒ Zahtjev za postavljanje naziva ulice; 

‒ Zahtjev za postavljanjem 2 prometna zrcala na raskrižju ulica Štivar i Gorice; 

‒ Zahtjev za označavanjem parkirnih mjesta; 

‒ Zahtjev za dostavljanje plana košnje trave i obrezivanja stabala za područje 

MO Rešetari; 

   

Zaključak: 

Članovi vijeća primaju na znanje iznesene informacije. 

 

Ad. 5. Razno 

Predsjednik Vijeća predložio je da se kupi cvijeće za mjesni odbor, i ostali članovi su 

se složili s tom idejom. Vijećnik Borna Buzarinov iznio je prijedlog da na idućoj sjednici 

jedna od točaka bude Plan trošenja sredstava i ostali članovi su se složili s tom idejom.  



Buzarinov je predložio da se slike Rešetara postave u prostoru mjesnog odbora, te je 

izvijestio o planu da se kupe ukrasne lampice za Frlane i ispred prostorija mjesnog 

odbora, koje bi se postavile u blagdansko vrijeme Božića i Nove godine.     

 

Zaključak: 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog predsjednika da se kupi cvijeće za 

mjesni odbor i prijedlog vijećnika Buzarinov da na idućoj sjednici jedna od 

točaka bude Plan trošenja sredstava, kao i da se slike Rešetara postave u 

prostoru Mjesnog odbora.  

 

Sjednica je zaključena u 20:25 sati. 

 

 

Predsjednik 

Mjesnog odbora Rešetari 

Anže Butinar 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Vijeća MO Rešetari 

2. Pismohrani 

3. Administratoru web stranice Grada Kastva 

 
 
 


